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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο της ενδοϋπουργικής κινητικότητας» 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 4,7,9 και 12 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση 

και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 

6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων 

και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α΄/02-12-2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

β) του άρθρου 23 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015), όπως ισχύει. 

γ) της παρ. 2 του άρθρου 248 του ν.4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

5/Α΄/17-01-2018), όπως ισχύει. 

δ) του άρθρου 15 του ν.4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 68) και  άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/Α΄/10-04-2020). 

ε) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 

155/Α΄/31-08-2021). 

στ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α΄/09-10-2017), όπως ισχύει. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία, προτίθεται να προβεί στην 

απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

(Ι.Δ.Α.Χ.), που υπηρετούν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδιωτικού δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.) που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 

στη Δημόσια Διοίκηση…και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α΄/02-12-2016), όπως ισχύει: «1. Επιτρέπεται η 

απόσπαση υπαλλήλων μόνιμων και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από μία αρχή σε άλλη που ανήκει στο 

ίδιο Υπουργείο ή εποπτεύεται από αυτό, ιδίως από την κεντρική υπηρεσία σε Γενική ή Ειδική Γραμματεία και 

σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου, αντιστρόφως και μεταξύ τους. Η απόσπαση 

διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού, κατόπιν ανακοίνωσης - πρόσκλησης που δύναται να 

απευθύνεται σε έναν ή περισσότερους φορείς, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου 

για το Ε.Σ.Κ.». 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2,3,4 του άρθρου 4 του ν. 

4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄/02-12-2016), όπως ισχύει, να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους οποιοδήποτε 

κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη και να μην υφίσταται σε βάρος τους εκκρεμής ποινική ή 

πειθαρχική δίωξη.  

 

Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος συνολικά, δυνάμενη να 

παραταθεί για τρείς (3) μήνες. 

 

Οι αποδοχές του αποσπασμένου υπαλλήλου καταβάλλονται από την υπηρεσία υποδοχής.  

 

Ενόψει των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, 

απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση των ακόλουθων 

θέσεων: 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ) 2 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 52 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ- 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (άρθρο 248 παρ. 2 του ν. 4512/2018 όπως 

ισχύει) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (άρθρο 15 του ν. 

4683/2020) 

 

ΚΛΑΔΟΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  2 

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ 4 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 8 

 

 

Για όλες τις θέσεις λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα κατά ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα 

προσόντα διορισμού, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των 

προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 39/Α΄/05-03-2001), όπως ισχύει. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν: 

 Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα αναφέρουν για ποια θέση από τις ως άνω 

προκηρυσσόμενες ενδιαφέρονται 

 Πρόσφατο πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να βεβαιώνεται, επιπλέον, 

εάν μέχρι σήμερα έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ή υφίσταται οποιαδήποτε 

πειθαρχική/ποινική εκκρεμότητα καθώς και εάν υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από 

γενική ή ειδική διάταξη νόμου. 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail prosopikou_a@moh.gov.gr με 

συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας». 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 29 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 15:00. 

Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από την ημερομηνία αποστολής του 

ηλεκτρονικού μηνύματος.  

Σημειώνεται ότι η υποψηφιότητα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον: 

α) δεν είναι εμπρόθεσμη.  

β) δεν πληρούνται οι τασσόμενες από το νόμο και τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος προϋποθέσεις. 

 

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων θα αξιολογηθούν κατά τα οριζόμενα 

στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄/02-12-2016), όπως ισχύει. 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Υγείας (https://www.moh.gov.gr/). 
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Οι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προκήρυξη 

στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά στο φορέα, προκειμένου να λάβουν γνώση. 

 

 

                                                                                                        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

                                                                                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 

 

 

 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: 

1. Όλα τα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας  

(με την παράκληση να ενημερώσουν όλους τους υπαλλήλους τους) 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Αν. Υπουργού 

3. Γραφείο Υφυπουργού 

4. Γραφεία  Γενικών Γραμματέων 

5. Γραφείο  Υπηρεσιακού Γραμματέα 

6. Γραφείο  Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Τεχνικής Υποστήριξης  

7. Γραφείο Τύπου  

8. Αυτοτελής Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

(με την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα στον ιστότοπο του Υπουργείου) 

9. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων  

(με την παράκληση να ενημερωθούν ηλεκτρονικά όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς) 

10.  Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης 

- Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (2) 

- Τμήμα Οργάνωσης Κ.Υ. και Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων 

11.  Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων 
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